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CONSILIUL LOCAL  
 

 HOTĂRÂRE Nr. 61 
                                                               Din 19.08.2021 

Privind acordul Consiliului Local Calarasi pentru imprejmuire la stradă și realizare 
branșamente/racorduri in zona străzii localității in vederea realizării obiectivului desființare 

corp C1-casă familială și corp C2 anexă; construire casă unifamilială, anexa magazie și garaj 
auto, bazin vidanjabil și reconstructie imprejmuire teren, la imobilul situat in sat 

Călărași,  nr. 182 
 
           Consiliul local al comunei Calarasi, Judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinară  
            Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind acordul Consiliului Local Calarasi 
pentru imprejmuire la stradă și realizare branșamente/racorduri in zona străzii localității in 
vederea realizării obiectivului desființare corp C1-casă familială și corp C2 anexă; construire 
casă unifamilială, anexa magazie și garaj auto, bazin vidanjabil și reconstructie imprejmuire 
teren, la imobilul situat in sat Călărași,  nr. 182 
          Avand in vedere : 
1. Raport de aprobare initiator primar si Referat de specialitate din data de 13.08.2021 
2. legea nr. 50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare , 
3. solicitare nr. 4116/12.08.2021 si certificatul de urbanism nr. 1398/28.07.2021 emis de 
Consiliul Judetean Cluj, beneficiar Diaconu Tudor. 
4. Aviz favorabil comisia de specialitate nr.3  
     In temeiul prevederilor art. 129 alin.1,2 lit.c, alin.6 lit.c coroborat cu art. 139 alin.1, 3, art. 
196 alin.1  lit.a , 197 alin.1,2,3,4 art. 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
                                                       H o t ă r ă ş t e : 
            Art. 1 Se adoptă acordul Consiliului Local Calarasi pentru imprejmuire la stradă și 
realizare branșamente/racorduri in zona străzii localității in vederea realizării obiectivului 
desființare corp C1-casă familială și corp C2 anexă; construire casă unifamilială, anexa 
magazie și garaj auto, bazin vidanjabil și reconstructie imprejmuire teren, la imobilul situat in 
sat Călărași,  nr. 182, CF 50282, beneficiar Diaconu Tudor 
           Art. 2 Prezentul acord se emite in vederea obtinerii autorizatiei de executarea a 
lucrarilor prevazute la art.1.  
           Art. 3 De indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredintează primarul 
comunei Calarasi iar de comunicare  secretar general. 
          Art. 4 Hotararea va fi comunicată la: 
- Institutia Prefectului – Judetul Cluj ; 
- Primarului comunei Calarasi; 
- Consiliului Judetean Cluj; 
- D/lui  Diaconu Tudor 
 

       Presedinte de sedinta                                                         CONTRASEMNAT, 
                       Rozalia BAKO                                                                   Secretar general, 

                                                                                                Ofelia Nastasia BONDA 
 
 
 
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu…….. voturi “pentru “ , ……..impotriva, 
………abtineri, ( din cei …11… consilieri la vot au fost prezenti……..). 
 

 


